
  

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 5. decembra 2017 
 

(č. 328 - 341)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 24.10.2017 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 7.11. 2017.  

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 11. 2017 

  

Uznesenie č. 328 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zobrať na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 11. 2017. 

---------- 
 

 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom do 

roku 2020 

 

Uznesenie č. 329 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie 
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Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom  

do roku 2020. 

---------- 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 v znení VZN č. 8/2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Uznesenie č. 330 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2017 zo dňa  

12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 zo dňa  

30. septembra 2014. 

---------- 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy 

 

Uznesenie č. 331 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2017 zo dňa  

12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové 

poriadky  pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

 

Uznesenie č. 332 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu  

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

---------- 
 

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 

4 ako „Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho 

obstarávania“ 

 

Uznesenie č. 333 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neodporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  vyhovieť  
 

protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka číslo 328, prijatému dňa 27.06.2017 pod bodom rokovania č. 4 

ako „Zmena územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho 

obstarávania“, a z dôvodov uvedených v proteste  
 

B.  zrušiť  
 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 

27.06.2017 v celom rozsahu. 

---------- 

 

7. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 

6 ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách 

„Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu 

C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite 

„Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti 

bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v 

lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, 

Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most)    

 

Uznesenie č. 334 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neodporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  vyhovieť  
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protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka číslo 222, prijatému dňa 20.09.2016 pod bodom rokovania č. 6 

ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna 

Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“, a to v časti bodu C), ktorým poverilo 

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie 

vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo 

prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie 

vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta 

(Starý most), a z dôvodov uvedených v proteste 
 

B.  zrušiť  
 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 222 zo dňa 

20.09.2016 v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu 

zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 

a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v 

lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, 

Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most). 

---------- 

 

8. Návrh na prenájom NP v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 Bratislava pre 

AM.HM. s.r.o. 

 

Uznesenie č. 335 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových 

priestorov - v objekte Topoľčianska 14, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3521, s celkovou 

výmerou 14,43 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 3778, pre žiadateľa – AM.HM. 

s.r.o., Zavadilová 10, 841 08 Bratislava, IČO: 47 737 646, na dobu neurčitú, za cenu 

177,53 €/rok.  

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

9. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Topoľčianskej ul. č. 12, 851 05 

Bratislava pre Ing. Jaromíra Sýsa – VESNA 
 

Uznesenie č. 336 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových 

priestorov - v objekte Topoľčianska ul. č. 12, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3202, 

s celkovou výmerou 168,13 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 3778, pre žiadateľa 

– Ing. Jaromír Sýs - VESNA, Mánesovo nám. č. 7, 851 01 Bratislava, IČO: 11 820 471, 

na dobu určitú 5 rokov od 01.03.2018 do 28.02.2023, za cenu 2 637,86 €/rok.  

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

---------- 

 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 

Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, o.z. 

 

Uznesenie č. 337 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. 

nadzemnom podlaží v trakte A2 o celkovej výmere 93,10 m
2
 v objekte ZŠ 

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, občianske 

združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 30 797 047 za účelom 

zabezpečenia klubovne a zázemia pre hráčov a trénerov na dobu určitú od 1.01.2018 

do 15.08.2018 za cenu 10,00 €/m
2
/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných 

priestorov, celkovo za 694,81 €/rok. 
---------- 

 

11. Návrh na zmenu doby prenájmu a doplnenie pozemku na prenájom v areáli  ZŠ 

Prokofievova 5, Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, o.z. 

 

Uznesenie č. 338 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  s  pripomienkami  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov dodatok k zmluve o nájme pozemkov č.5/2008 zo dňa 

26.06.2008: 

dobu prenájmu pozemkov reg. „C“ KN k.ú. Petržalka: 

- parc. č.3283 – ostatná plocha o výmere 1383 m
2
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- parc. č. 3282 – ostatná plocha o výmere 1019 m
2
 

- parc. č. 3281 – ostatná plocha o výmere 1624 m
2
  

- parc. č. 3280 – ostatná plocha o výmere 2996 m
2 
 

parc. č. 3289/1 - ostatná plocha o výmere 3792 m
2
, vytvorená na základe 

geometrického plánu č. 118/2012 zo dňa 19.11.2012 (ďalej len GP, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ) z pozemku parc.č.3289, 

- parc. č. 3288/1 – zastavaná plocha o výmere 203 m
2
, vytvorená na základe GP  

z pozemku parc. č.3288 

- parc. č. 3288/2 – zastavaná plocha o výmere 349 m
2
, vytvorená na základe GP 

z pozemku parc. č. 3288 

- parc. č. 3288/3 – zastavaná plocha o výmere 92 m
2
 vytvorená na základe GP 

z pozemku parc. č. 3288 

- parc. č. 3288/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m
2
 vytvorená na základe GP 

z pozemku parc. č. 3288 

- časť pozemku parc. č. 3289/2 o výmere 2,30 m
2
 - ostatná plocha vytvorená na 

základe GP z pozemku parc. č. 328 za účelom technického zabezpečenia 

údržby a obslužnosti kurtu 

na dobu určitú do 31.12.2038 

a 

prenájom časti pozemkov reg. „C“ KN parc.č. 3280 a parc.č.3281 o výmere 143,36 

m
2 

za cenu 2,60 €/ m
2
/rok celkovo za 372,74 €/rok za účelom vybudovania dočasnej 

stavby – klubovne, šatní a sociálneho zázemia. 

 Dodatok k zmluve o nájme pozemkov č. 5/2008, bude podpísaný do 30 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v 

tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

12. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 

priestorom 
 

Uznesenie č. 339 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom častí 

pozemkov reg. „C“ KN a reg. „E“ KN vo výmere 19,70 m
2
, za cenu 5,20 € / m

2
 / 

ročne, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 102,44 €, za účelom užívania 

pozemkov pod prístupovými chodníkmi, podestami a nástupnými schodmi a pod 

vstupným priestorom do nebytových priestorov na prevádzkovanie podnikateľských 

aktivít na dobu 5 rokov pre nasledovných žiadateľov:  
 

1. Antal Roman – RomiPARFUMS, Lotyšská 26, 821 06 Bratislava, IČO: 43 448 

992, časť parc. č. 1822 o výmere 8,20 m
2
, druh pozemku – ostatná plocha, LV  

č. 1748, v lokalite Šintavská 12, Bratislava. 
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2. GEMA, s.r.o., Romanova 40, 851 01 Bratislava, IČO: 31 358 586, časť parc.  

č. 1362 o výmere 7,50 m
2
, druh pozemku – ostatná plocha, LV č. 1748, v lokalite 

Romanova 40, Bratislava. 

3. Bc. Janka Jedináková – Agentúra Radosť, Bulíkova 17, 851 047 Bratislava,  

IČO: 36 906 841, časť parc. č. 474 reg. „C“ KN, ktorý spadá do reg. “E“ KN parc. 

č. 1921, o výmere 4,00 m
2
, druh pozemku – orná pôda, LV č. 4833, v lokalite 

Bulíkova 17, Bratislava.   

Zmluvy o nájme častí pozemkov budú nájomcami podpísané do 60 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomné zmluvy v tejto lehote 

nebudú nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 
 

13. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 

 

Uznesenie č. 340 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so zákonom 

NR SR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

zvoliť  

 

na obdobie rokov 2018 - 2021 za prísediacich Okresného súdu Bratislava V: 
 

1. Bašťovanská Patrícia 

2. Benkovičová Marta, Mgr. 

3. Cisár Miroslav, Mgr. 

4. Dilhof Černíková Zdenka, Mgr. 

5. Divincová Janka, Mgr. 

6. Dvonč Jaroslav 

7. Dzurdzik Anton, Mgr. 

8. Ďurica Richard 

9. Ďurigová Zuzana, Mgr. 

10. Ďurišová Zuzana 

11. Emeljanovová Daniela 

12. Gavenčianková Ľubica 

13. Gogová Judita, Ing. 

14. Guľová Jana, Mgr.,  

15. Halčáková Alena, Mgr. 

16. Hanzalová Soňa, Mgr. 

17. Hlavenka Alojz, JUDr. 

18. Hodžová Anna 

19. Homolová Eva 

20. Homová Viera 

21. Hrdličková Viera 

22. Chlebcová Darina 

23. Illáš Ivan, JUDr. 

24. Jankovičová Miluše 
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25. Karešová Dagmar 

26. Katonová Mária 

27. Korentová Eleonóra, Mgr.,  

28. Koričová Anna 

29. Kostková Katarína 

30. Kostková Katarína, Mgr. 

31. Kvasnicová Marta 

32. Lieskovský Vladimír 

33. Liptáková Gabriela, JUDr. 

34. Machálková Alena 

35. Pavlíková Katarína 

36. Podhradská Ivica, Bc. 

37. Poláková Elena, Mgr. 

38. Poláková Lýdia 

39. Pumová Veronika, PhDr. 

40. Rešetka Milan, Ing. 

41. Ružičková Mária, Ing. 

42. Sedlárová Beata 

43. Staneková Ľubov, Ing. 

44. Stanová Tatiana, Mgr. 

45. Šipošová Helena 

46. Špodová Lenka, Ing. 

47. Tafferner Miroslav, Mgr. 

48. Tökölyová Soňa, Ing. 

49. Vargová Eva 

50. Vnenčák Dušan, Mgr. 

51. Vrančíková Vlasta 

52. Žovinka Milan, JUDr.  

---------- 

 

14. Návrh na zvolanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 341 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  s  pripomienkami 
 

zvolanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 12. 12. 2017 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

               starosta 
 


